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Οι μικροί βιβλιοπόντικες του Α1 με τη βοήθεια 

της δασκάλας τους κ. Ευτυχίας μας 

παρουσιάζουν τις γιορτινές τους εργασίες σε 

ένα πολύ όμορφο βίντεο.  Πατήστε εδώ για να 

τις απολαύσετε!  

 

http://www.youtube.com/watch?v=omMezo8aG5s&feature=youtu.be


 
 
 

 
 
 

Οι μαθητές του Β1 έφτιαξαν ένα όμορφο 

παραμύθι με έναν πειρατή και τον παπαγάλο 

του, που αναζητούσαν το κρυμμένο διαμάντι 

των νάνων. Πατήστε εδώ για να το διαβάσετε.  

 

http://data.axmag.com/data/201312/20131218/U113374_F255831/FLASH/index.html


 

 
 
 

Οι μαθητές του Β2 με τη βοήθεια της δασκάλας 

τους κ. Δέσποινας έγραψαν δύο παραμύθια και μας 

τα ζωγράφισαν.  Τα παραμύθια τους θα τα 

διαβάσετε πατώντας στους τίτλους τους:  «Τα 

ψέματα που αγαπώ» και «Η κυρά –Κακή και οι 

δώδεκα μήνες του χρόνου».    

http://data.axmag.com/data/201312/20131218/U113364_F255921/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/201312/20131218/U113364_F255921/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/201312/20131218/U113364_F255918/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/201312/20131218/U113364_F255918/FLASH/index.html


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Μιλήστε μου για τα 

Χριστούγεννα…» 

 
 
 

Το τρενάκι του Δήμου στο 

σχολείο μας! 

Β3 και Γ2 

Η χριστουγεννιάτικη 

γιορτή μας 



Σκέψεις για το πρόγραμμα που πραγματοποιήσαμε… 

 

Από τον Νοέμβριο ξεκινήσαμε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και της 

Φιλαναγνωσίας το πρόγραμμα «Μιλήστε μου για τα 

Χριστούγεννα». Διαβάσαμε βιβλία και… χριστουγεννιάτικες 

εμπορικές συσκευασίες, είδαμε ταινίες, συμφωνήσαμε, 

διαφωνήσαμε, κάναμε συγκρίσεις, γελάσαμε και λυπηθήκαμε.  

Το βιβλίο «Ο Αϊ – Βασίλης θέλει δώρο» της Άννας 

Κουππάνου μας έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε 

πολλές ομαδικές αλλά και ατομικές 

δραστηριότητες, όπως κρυπτόλεξα, ζωγραφιές, κατασκευές και 

διάφορες εργασίες.  

Το δεύτερο βιβλίο που 

διαβάσαμε και συζητήσαμε πολύ, 

αλλά και που έγινε τελικά το 

θεατρικό μας για τη γιορτή μας την 

χριστουγεννιάτικη, ήταν το 

«Μιλήστε μου για τα Χριστούγεννα» της Γαλάτειας 

Γρηγοριάδου Σουρέλη. 

Η αλήθεια είναι ότι μας άρεσαν όλα όσα 

κάναμε τους δυο αυτούς μήνες. Τα κρυπτόλεξα, το ταρανδάκι από φιστίκι, ο Αϊ 

– Βασίλης που πέφτει από τον ουρανό (δηλαδή η παλάμη μας!), οι ομαδικές 

εργασίες, οι 

συζητήσεις μας, 

αλλά και οι 

ταινίες που 

είδαμε. Μας 

άρεσαν τόσο 

πολύ που 

θέλουμε να τα 

ξαναζήσουμε όλα αυτά και σύντομα μάλιστα!  

Μια από τις εργασίες που πραγματοποιήσαμε 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν να 

γράψουμε ένα γράμμα στον Δήμαρχο Περιστερίου 

και να τον παρακαλέσουμε να μας στείλει το 

χριστουγεννιάτικο τρενάκι για να χαρούμε όλα τα 

παιδιά του σχολείου. Είχαμε μεγάλη αγωνία για την 

απάντησή του, αν και ήμασταν σίγουροι ότι θα 

έλεγε «ναι». Και πραγματικά έτσι και έγινε. 

Τα παιδιά αστέρια 

Η Χιονοθύελλα 
Τα φτερά της δικαιοσύνης 

Η Αγάπη 



 

Τώρα η χαρά μας ήταν μεγάλη. Πολλά τα συναισθήματα που 

νιώθαμε εκτός από τη χαρά. Ανυπομονησία, περηφάνια, αγωνία 

μήπως και βρέχει εκείνη την ημέρα… Ευτυχώς είχαμε τις πρόβες για 

τη γιορτή μας και ξεχνιόμασταν. 

 

Και η μεγάλη μέρα έφτασε!!! Η κυρία Δήμητρα μας είπε στις 

9.15 να κατέβουμε στην αυλή για να είμαστε έτοιμοι. 

 

 

 

Και δείτε μας τι υπομονετικά(!)  

που περιμένουμε… 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Νάτοοοοο!!!! 

Νάτοοοο!!!! 

Ζήτωωω!!!! 

Η επιβίβαση 



Το ταξίδι ξεκινά  

κι εμείς είμαστε όλο χαρά… 

Τραγουδώντας τα κάλαντα  

ξεσηκώνουμε τις γειτονιές 

από όπου περνάμε… 
 

Πίσω στο σχολείο ….. 

Τι κρίμα τελείωσε….. 

 

Θα είναι όμως κάτι που θα  θυμόμαστε για πάντα με 

περηφάνια, αφού καταφέραμε να δώσουμε χαρά σε όλα τα 

παιδιά! 

 



Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας 

 

 Και τώρα θα πρέπει να σας μιλήσουμε 

για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή που κάναμε 

την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Το 

θεατρικό μας, «Μιλήστε μου για τα 

Χριστούγεννα», ήταν διασκευή από το 

ομώνυμο βιβλίο της Γαλάτειας Σουρέλη 

Γρηγοριάδου. 

Πώς να σας περιγράψουμε όλα όσα 

ζήσαμε; Να σας πούμε για την πολύ πολύ 

μεγάλη χαρά που είχαμε; Για το άγχος που νιώθαμε μήπως κάτι δεν πάει καλά; 

Για την ανυπομονησία για το βράδυ της παράστασης; Για τις ατελείωτες ώρες 

πρόβας (χάναμε και το μάθημα!).  

Κι όταν επιτέλους ήρθε εκείνη η ώρα 

όλα ήταν έτοιμα. Η αίθουσα στολισμένη, οι 

στολές μας καλοσιδερωμένες, η μουσική 

εορταστική, τα φαγητά και τα γλυκά που 

ετοίμασαν οι μαμάδες μας μοσχομυριστά και 

ο κόσμος που μας τίμησε με την παρουσία 

του πολύς. Ένα κοινό καταπληκτικό, αφού 

παρακολούθησε τη γιορτή μας με μεγάλη 

ησυχία και το χειροκρότημά του στο τέλος 

μάς αποζημίωσε και με το παραπάνω για τους 

κόπους μας.  

Νομίζουμε πως ό,τι και να σας πούμε θα είναι λίγο. Γι’ αυτό θα 

αφήσουμε τις φωτογραφίες να σας μιλήσουν. Άλλωστε λένε ότι μια εικόνα είναι 

χίλιες λέξεις…  

Φτιάχνοντας χιόνι για τις χιονονιφάδες μας 

Περιμένοντας να ξεκινήσει η γιορτή μας 



Οι αφηγήτριές μας 

 Μαρία και Αμαλία 

Η συγγραφέας, το φεγγάρι και η φεγγαροαχτίδα 

Αγγελίνα, Μαρκέλλα και Έρικα 

Η νύχτα, τα αστέρια και το χρυσό αστέρι 

Ευαγγελία, Στράτος, Μπάμπης, Παναγιώτης και Τάκης 

Οι τρεις Μάγοι 

Αλέξανδρος, Δημήτρης, Νότης 

Ο ήλιος με τις ηλιαχτίδες του 

Γιώργος, Βασιλική, Μαρία, Μαριτίνα, Χαριλένια 

Η Χιονοθύελλα και οι Χιονονιφάδες της 

Ειρήνη, Βερόνικα, Αλεξάνδρα, Ιωάννα 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οι βοσκοί 

Νικόλας, Ανδρέας, Νίκος, Κώστας, Κωνσταντίνος και Άρης 
                              

     
                  Οι άγγελοι δοξολογούν 

       Χαρά, Μάντυ, Μαριλίζα, Μελίνα, Αγγελική, Ευτυχία                                                    Ψάλλοντας τα κάλαντα 

 

 
 

Ναι!!! Κι ο Αϊ - Βασίλης ήταν εκεί!!! 

 
 
 
 
 

 
                             Ο Πέτρος ως πρόβατο 



 

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα 

Ευχή και ελπίδα η νέα χρονιά  

να φέρει στα χείλη όλων μας  

το χαμόγελο της αισιοδοξίας  



 

 
Εντυπώσεις από την επίσκεψή μας στο Πλανητάριο 

 
Η επίσκεψη στο Πλανητάριο με εντυπωσίασε γιατί είδα ένα 

εκπαιδευτικό βίντεο που αναφερόταν στο ηλιακό σύστημα.  Το 

βίντεο με βοήθησε να μάθω κάποια πράγματα που δεν ήξερα έως 

σήμερα όπως για παράδειγμα τις ονομασίες διάφορων άστρων.  Μ’ 

άρεσε επίσης η τρισδιάστατη εικόνα αφού μέσα από αυτήν ένοιωθα 

ότι συμμετείχα στην αλλαγή του σύμπαντος από το παρελθόν μέχρι 

και σήμερα.  Τέλος θα μου μείνει αξέχαστη η επίσκεψη στο 

Πλανητάριο γιατί μ’ αυτήν εμπλούτισα τις γνώσεις μου.   

Ο μαθητής Γιάννης Φέγγος από το Στ2 



Η γωνιά της ξεκούρασης 

 

 Διαβάστε το ηλεκτρονικό παραμύθι: «Ο Καλικάντζαρος που έχασε 

το δρόμο»  

 

 Δείτε την χριστουγεννιάτικη παιδική ταινία του Ευγένιου Τριβιζά: 

«Το Ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστέρι» 

 

 Διαβάστε εδώ γιατί φτιάχνουμε βασιλόπιτα την Πρωτοχρονιά.  

 

 Διαβάστε το αφιέρωμα της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τα χριστουγεννιάτικα κείμενα των 

ελληνικών αναγνωστικών της χρονικής περιόδου 1920-1980.  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html
http://www.youtube.com/watch?v=wnqH47WAEpU
http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/protoxronia/basilopita.pdf
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-00-52/1920-1980
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-21-10-00-52/1920-1980


 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος 

Διδασκόντων του 12ου ΔΣ εύχονται σε 

όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους 

Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο 

Έτος, με Υγεία και Αγάπη!  

 

 

 

Τα σχολεία θα ανοίξουν πάλι την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 


